
Pronkzitting 
Zaterdag 27-01-2018 H 20.00 uur H Residentie

Bouwersbal
Vrijdag 02-02-2018 H 20.30 uur H Kantine SCP 

Jeugd Sleuteluitreiking
Zaterdag 03-02-2018 H 19.00 uur H Residentie

50+ Zittingsmiddag
Zondag 04-02-2018 H 14.30 uur H Residentie

Sleuteluitreiking
Vrijdag 09-02-2018 H 20.00 uur H Residentie

Vlaggenparade / Uilontsteking 
Zaterdag 10-02-2018 H 14.00 uur H Oude Toren

Optocht
Zaterdag 10-02-2018 H 14.11 uur H Oude Toren

A-Meezing-Sunday Après Ski Edition 
Zondag 11-02-2018 H 21.00 uur H Residentie

Maas en Waal Reut
Maandag 12-02-2018 H 13.30 uur H Druten

Carnabal in de Lier
Maandag 12-02-2018 H 20.00 uur H Dorpshuis de Lier

Uilskuiken Surprise Party
Dinsdag 13-02-2018 H 13.30 uur H Residentie

Uil doven 
Dinsdag 13-02-2018 H 19.00 uur H Oude Toren

Haringhappen
Woensdag 14-02-2018 H 20.00 uur H Café Residentie

Wauwelkousenfestival
Zaterdag 03-03-2018 H 20.00 uur H Residentie

Dansfestival
Zondag 04-03-2018 H 11.30 uur H Dorpshuis de Lier

Transporten - Montage - Opslag

T 0487-512 121 - www.huismantransport.nl

wen� Prins Peter �n fijne carnaval!

Tuincentrum Bull

www.tuincentrumbull.nl 
V. Heemstraweg 82 Beuningen

Grootste Assortiment Tuinplanten

Openingstijden:
maandag t/m zaterdag
07.00 - 18.00 uur

MACHINES VOOR 
BOUW-,STRAAT- 
EN TUINWERK

 

Energieweg 1 
6651 KT  Druten
T 0487 511 227
F 0487 511 463
info@matom.nl
www.matom.nl

campers

nieuw- & verbouw / renovatie / onderhoud
verhuur van bouwmaterieel

verhuur van campers

Houtsestraat 24, Puiflijk   Tel. 0487 506 271

  Energieweg 71  Nijmegen
  (024) 37 41 577
  www.klokbouw.nl

www.fysiotherapiededoorkijk.nl 
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C.V. De Torenuilen Puiflijk presenteert:

H  Prins Peter d’n Twidde

H  Jeugdprins Stijn

H  Ex prins Corné

H  de Burgemeester

H  d’n Vurzitter Eiges

H  Zilveren uil

H  Personalia

H  Vrienden van.....

H  Uilskuiken Surprise Party

H  De Pastoor

H  Programma 2018

H O O F D S P O N S O R S

Van Kol Friture Puiflijk
Het juiste adres voor al uw:
•  Friet
•  Snacks
•  Kinderfeestjes
•  Catering

Voor al uw feesten en partijen kunnen 
wij met onze snackwagen voorrijden!
Tel: 06 - 440 779 94

Koningsweg 10  •  6655 AC  Puiflijk  •  Tel: 0487 - 515 869
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Nijverheidsweg 5, Druten  •  0487 58 15 10  •  www.wijmakenhetgoed.nl

       CV-installaties
 Airco en luchtbehandeling 
  Meet- en regeltechniek
Loodgieterswerk Duurzame technieken 
      24 uursservice Onderhoud

zalen - café - catering

A. Mulders - Koningsweg 1 - Puiflijk
Tel. 0487-512402 - www.zaaldelinde.nl

bruiloften - par tijen - vergaderingen

In deze 
carnavalscourant:



Jeugdprins Stijn

Hallo allemaal,
Ik zal me even voorstellen. Ik ben Stijn Diks en de eerste jeugdprins van de
Torenuiltjes in Puiflijk . Carnaval vier ik al heel lang samen met c.g. Toeternie-
toe. De laatste twee carnavalsjaren heb ik ook samen met mijn adjudant en 
beste vriend Siebe als Dikke Maatjes meegelopen met de optocht in Puiflijk.
Vanaf het jaar dat Henry van Kessel(de huidige voorzitter van de Torenuilen) 
prins was van de Torenuilen heb ik nog maar een droom, jeugdprins wor-
den van de Torenuilen. En nu is mijn droom dan uitgekomen!

Door de weeks zit ik op SBO De Dijk in Druten, waar ik het prima naar mijn zin heb. Als ik niet op school zit 
ben ik graag buiten bezig. Ik vind het erg leuk om met hout bezig te zijn, daar dingen van te maken. Daar-
naast turn ik 1x per week bij Druturnia.

Mijn huis staat in de Slootsestraat in Puiflijk en daar ben ik ook geboren. Dus de mooiste optocht van Maas 
en Waal is dus een echte “thuiswestrijd”. Ik woon daar samen met mijn vader, moeder, twee broers en onze 
gekke hond Flodder. Samen met mijn adjudant Siebe, pages Suus en Dide en de hele raad en natuurlijk 
Prins Peter en zijn gevolg gaan we er een super carnaval van maken. Ik heb er enorm veel zin in om te gaan 
feesten.
Ik sluit dan ook af met mijn leus:

“nu effe niet meer chillen, feesten is wat we willen”
Allaaaaaffff….Prins Stijn den urste

Voorwoord
Beste Uilen en Uilinnen,
We hebben al  een paar fantastische dagen mogen 
beleven.Natuurlijk het moment van de onthulling. 
Na maanden voorbereiding mocht ik eindelijk uit de 
taart “springen”. Na al die jaren is het dan er toch 
eindelijk van gekomen.  
Wat een fantastisch moment was dat. Ik ben ook 
enorm  trots en vereerd, dat ik dit jaar de Prins van 
Pufluk mag zijn. 

Ook de Prinsenreceptie was een geweldige,  gezellige druk bezochte middag. Nooit verwacht 
dat ik samen met mijn hofhouding en Jeugdprins Stijn met hofhouding, zo verrast zouden 
worden. 

Samen met adjudant Wim, pages Claudia en Petra, drankmeester Toine en hoffotograaf Sonja 
hebben we er ongelooflijk veel zin in om aankomend jaar samen met Jeugdprins Stijn,
adjudant Siebe,  pages Didi en Suus er een geweldig feest van te maken. Dit feestje kunnen 
en willen we zeker niet alleen vieren, daar hebben we jullie natuurlijk voor nodig om het com-
pleet te maken. Carnaval vier je immers niet alleen, maar met z’n allen in ons Uilengat.

Wij hopen jullie allemaal te zien op zaterdag 10 februari  bij de mooiste optocht in ons durpke 
Pufluk 

Ik sluit af met mijn leus:

Met springen en gehos goan we helemaol los! 
Alaaf!
Prins Peter d’n Twidde 

Woordje van
d’n Vurzitter eiges
Beste Uilen en Uilinnen,
Ik zat op zondagavond 12 november rustig thuis na te 
genieten van een prachtig Prinsenweekend. Een 
weekend vol met emoties en indrukken. Natuurlijk 
was ik ook een beetje aan het weg dromen, denkend 
aan het afgelopen jaar. Een wederom geweldig carna-
valsjaar. Prins Corné en zijn gevolg heeft zijn lijfspreuk 
“ goed gesmeerd, lup altèd beter” meer dan waar ge-
maakt. Als een goed geoliede machine is deze hof-
houding vol enthousiasme de carnavalsdagen inge-
gaan. De vele fotos zijn getuige daarvan. Ook respect 
voor het feit dat Corné ondanks zijn behoorlijke bles-
sure gewoon door gegaan is. Daar neem ik mijn steek 
voor af. 
En dan onze jeugdprinsessen Gitte en Feline en hun 
hofhoudingen, die hebben het ook fantastisch ge-
daan. Al swingend en zingend zijn ze de carnaval in-
gegaan. Alles deden ze samen.                                                                                                                                           
Prins Corné en Hofhouding en jeugdprinsessen Feline 
en Gitte en hun gevolg, bedankt voor een super car-
naval.
Met een diepe zucht en met een grote glimlach, denk 
ik aan de bekendmakingen van onze nieuwe Prinsen. 
Zo was daar de jeugdprinsbekendmaking. Een prach-
tig moment. Voor het eerst sinds lange tijd hebben de 
Torenuiltjes weer één jeugdprins. Een proces waar 
achter de schermen lang aan gewerkt is. En daar 
stond hij dan: Jeugdprins Stijn  samen met zijn ‘dikke 
maatje’ adjudant Siebe, pages Didi en Suus en zijn 
gehele raad gaan zij voor in de polonaise. Wat ik erg 
mooi vind, is dat er 3 scholen in deze Hofhouding ver-

tegenwoordigd zijn. Jeugdprins Stijn en gevolg, heel  
veel plezier.
En dan de zondag. Een moment van trots. Een mooie  
vereniging, volle residentie, prachtige dansjes van 
onze Stars en een mooie bekendmaking. Heel Pufluk 
bakt….En daar kwam hij dan tevoorschijn, Prins Peter 
d’n Twidde.  Peter viert al jaren carnaval met de dit 
jaar jubilerende Uilenwippers. Voor hem komt er een 
grote droom uit, Prins van Pufluk. Hij zal samen met 
zijn Hofhouding met heel veel energie en enthousi-
asme ons voor gaan in de doldwaze dagen. Onze 
drukbezochte Prinsenreceptie was een mooi voor-
proefje van wat er nog komen gaat. Ik wens Prins Pe-
ter d’n Twidde, adjudant Wim, pages Claudia en Pe-
tra, drankmeester Toine en hoffotograaf Sonja een 
super carnaval toe. En Peter…ik zal met gepaste trots 
jouw Brabants lintje dragen.
Dit jaar hebben wij ook de sleuteloverdrachten in onze 
residentie. Hoe mooi is dat,dat onze Prins en Jeugd-
prins de sleutels uitgereikt krijgen van de burgemees-
ter in ons mooie Pufluk. Natuurlijk is iedereen hier  van 
harte welkom.
Dat Carnaval in Puiflijk een feest is voor iedereen , 
blijkt wel uit het feit dat de pronkzitting ook in de lift 
zit. Een gezellige avond vol zang en dans. De optocht 
is niet meer weg te denken uit de Puflukse straten. 
Veel carnavalvierders uit Pufluk en daarbuiten willen 
daar hun mooiste creaties laten zien.
Als laatste feliciteer ik alle carnavalsgroepen die dit 
jaar hun jubileum vieren.  Ik hoop dat we nog jaren 
veul leut met elkaar hebben.

Ik wens iedereen een allemachtig prachtig carnaval 
toe!

’n Carnavaleske groet,
Henry van Kessel 

Beste Torenuilen,
De bekendmaking van Prins Carnaval stond dit 
jaar in het teken van Heel Pufluk Bakt. We hebben 
allemaal kunnen zien dat de nieuwe Prins, Peter d’n 
Twidde, uitstekend kan bakken. Zijn bakkwaliteiten 
komen goed van pas als Prins Carnaval. Van 
reusachtige slagroomtaart bij de bekendmaking naar 
een groot carnavalsfeest volgens het beroemde 
carnavalsrecept.
Het begint allemaal met een goede voorbereiding. 
Verzamel alle ingrediënten in ‘t Uilengat:  versiering, 
muziek, kostuum, een hapje en een drankje en 
vergeet vooral het belangrijkste  ingrediënt niet. 
Enthousiaste Torenuilen die zin hebben in een feestje. 
Voeg alle ingrediënten samen en roer het even lekker 
door elkaar. Pak het feestprogramma erbij en volg het 
op van boven naar beneden. Het resultaat: een groots 
carnavalsfeest waar jullie het hele jaar van kunnen 
nagenieten. 
Het carnavalsrecept staat of valt met verbinding. 
Carnaval is het feest van de verbinding. Jong of oud, 
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Nu ff niet meer chillen, feesten is wat we willen!

maakt niet uit, iedereen hoort erbij en doet mee.    
Met Prins Peter d’n Twidde en Jeugdprins Stijn d’n 
Urste aan het roer heb ik er alle vertrouwen in dat het 
ook dit jaar weer één groot feest wordt in ‘t Uilengat. 
een heel gezellig en verbindend carnaval toe! Geniet 
er samen van!

Torenuilen klaar, feesten maar!
     
     Luciën van Riswijk,

     Burgemeester 
Alaaf

Zandstraat 62 Beneden-Leeuwen   Tel. 0487-591911

Alles voor een geslaagd feest of optreden!

• Schmink van 
• Feest- en Funartikelen

• Ballonnen en Slingers
• Kleding • Pruiken • Maskers

www.feestwinkel.shopk inderopvang

Torensingel 7
Puiflijk
0487-515495

Slink 14
Puiflijk
0487-515310

Gecertificeerd lasser van
Staal, rvs, duplex, leidingen

Houtsestraat 22a, 6655 AR Puiflijk, Tel. 0487-515436
GSM 06-23994491, E-mail: vink-puiflijk@zonnet.nl

Geert Vink / Houtsestraat 22a / 6655 AR Puiflijk
Tel. 0487-515436 / GSM 06-23994491
vink-puiflijk@zonnet.nl / KvK 11068105 / BTW nr NL1679.94.517.B01



Jammer hè, hier had uw
bedrijfsnaam kunnen staan

Info: secretariaat@torenuilen.nl



Vrienden van.....
Een taart, een hele grote taart ….spannende muziek 
….en daar is hij, onze nieuwe Prins Peter d’n Twidde.
Uit de taart kwam nog meer gevolg, adjudant Wim, 
page Claudia en page Petra. En tot slot ook nog 
drankmeester Toine en fotomaatje Sonja.
Het is een mooi plaatje, een droomplaatje voor Peter. 
Prins carnaval van de Torenuilen, dat was zijn missie, 
vanaf het moment dat Peter wist wat carnaval was 
….en die missie is nu geslaagd.
Hoe leuk ook Peter, wij als Uilenwippers gaan je na-
tuurlijk wel missen dit jaar. Want wie gaat er nu vanaf 
het begin roepen dat we het toch nooit op tijd klaar 
krijgen.
Dat we hoog nodig de kar moeten gaan halen (terwijl 
de meeste nog op zomervakantie zijn), wie gaat nu 
voorop in de 11-jarige uilenwipperpolonaise tijdens 
onze jubileumoptocht? En wie gaat zaterdagmorgen 
de taart snijden Claudia?

En misschien nog wel het belangrijkste? Wie gaat de 
vlag hijsen met vlaggenparade? En de kar duwen? En 
wie roept er nu keihard “Oh nee” als het liedje van “De 
Wekker” weer wordt opgezet?
Trots zijn als Ajax weer eens wint (of was het nu die 
andere club?)…..nee we gaan jullie nu al missen.
Maar goed, laten we maar eens niet aan onszelf den-
ken….want met ons komt het helemaal goed dit jaar 
met al die nije uilenwippers erbij ….. en met jullie ook. 
Dus we willen dit korte woordje voor jullie graag eindi-
gen met de woorden van Peter zelf: Uilenwippers, 
Uilenwippers, Uilenwippers he, he, he.
Oh nee toch niet, dit jaar klinkt het Torenuilen, Torenui-
len, Torenuilen, he, he, he uit jouw mond. Ook daar-
voor moeten we een vervanger zoeken.
 
Veel plezier dit carnavalsjaar, geniet ervan jullie samen, 
met alle andere Torenuilen en alle andere carnvalsvier-
ders in Pufluk.
 
CG de Uilenwippers

Colofon
Redactie:   Heufke 14, 6651 JR  Druten, T (0487) 51 41 30
   secretariaat@torenuilen.nl, www.torenuilen.nl
Oplage:    2500
Adverteren:   g.van.heesch1@kpnplanet.nl 
Vormgeving:  Emiel van Hulst
Fotografie:   Marcel Helder Fotografie, Druten
Druk:   Nezzo print en creatie, Druten

Chris van de Werdt wint 
de Zilveren Uil 2017
Tijdens een druk bezochte pronkzitting ontving 
Chris van de Werdt uit handen van de voorzitter de 
Zilveren Uil 2017. Voor zijn grote verdiensten voor 
onze vereniging heeft het bestuur besloten Chris 
deze onderscheiding te geven. We willen nogmaals 
Chris bedanken voor zijn inzet en prettige samen-
werking de afgelopen jaren.

Personalia
Oud en Nieuw
RvE: Stijn Fenten  is dit jaar nieuw in de Raad van Elf. 
Hij is geboren en getogen in Puiflijk , het carnavals-
bloed zit in zijn familie. Wij wensen Stijn,als nieuw lid 
heel veel schik toe bij onze vereniging.
Wim Budde is na zijn stage jaar bij de senatoren over-
gestapt naar de Raad van Elf en hij maakt nu al car-
rière door als adjudant van Prins Peter deze carnaval 
door te brengen.
OvO: Prins Corne is na zijn afscheid als prins van de 
Torenuilen opgenomen in de Orde van Oud Prinsen.

Helaas heeft ons lid Marjolein van der Veen besloten 
om te stoppen als lid van onze vereniging. Marjolein 
heeft met volle inzet jaren o.a. het secretariaat gedaan 
binnen onze vereniging. 
Wij willen dan ook Marjolein bedanken voor alle jaren 
inzet en gezelligheid!

In Memoriam: In november 2017 is Theo Gerrits, 
mede oprichter en Erelid van CV de Torenuilen over-
leden.
We wensen zijn familie en nabestaanden heel veel 
sterkte met dit verlies.

Tja wat moet je nog zeggen na zo’n geweldig mooi 
jaar. 
Samen hebben we geprobeerd er een mooi jaar van 
te maken, dat is volgens ons geweldig gelukt.
Wat hebben mijn hofhouding en ik genoten van alle 
feesten en partijen.
Ook met de prinsessen Feline en Gitte hebben we 
veelvuldig gefeest, wat een feestbeesten zijn dat.
En dan de optocht die Puiflijk ieder jaar weer op de 
kaart zet, was weer zeer mooi.

Wij willen iedereen nogmaals bedanken die er met 
ons samen een top jaar van hebben gemaakt.
BEDANKT !!
Prins Peter en hofhouding ik hoop dat jullie net zo’n 
super jaar krijgen als wij !!

Goed gesméérd, lup altéd beter
Ex prins Corné d’n Urste & z’n Hofhouding.

Woordje van ex-prins Corné

Wil je tijdens de carnaval een gezellige middag met 
je kinderen, kom dan dinsdag 13 februari naar onze 
Uilskuiken surprise party. 
Deze middag is een feest voor jong en oud ; voor elk 
kind, en ook voor ouders! Dj Jeroen Meeuwsen zal 
samen met jeugdprins Stijn en zijn gevolg van deze 
middag een spetterend feest maken. 

Dus wil je de carnaval samen met je kinderen goed 
afsluiten, kom dan gezellig naar onze residentie zaal 
De Linde. 
De zaal gaat open om 13.15 uur. Kinderen t/m 12 jaar 
hebben gratis entree.

Tot dan!

Uilskuiken Surprise Party

Op vrijdag 9 februari 2018 van 15.45 tot 16.45 uur 
kijk ik uit naar de komst van de Nije Prins van De To-
renuilen Prins Peter d’n Twidde, zijn adjudant Wim, 
pages Claudia en Petra.  Zij zullen bij het hijsen van de 
vlag van de Torenuilen zijn, ook namens het Puiflijkse 
jeugdcarnaval, waar dit jaar Jeugdprins Prins Stijn d’n 
Urste de scepter zwaait, bijgestaan door adjudant 
Siebe en pages Suus en Didi. Ik zie uit naar deze 
samenkomst in de voortuin van de pastorie om de 
vlaggen van de vijf carnavalsverenigingen uit Afferden, 
Deest,  Horssen, Druten en Puiflijk “samen” ten top te 
hijsen. Vorig jaar verliep het zeer geslaagd..                     
Laat het geslaagde carnavalsdagen zijn voor groot en 

klein. Laat het gezellig en leuk zijn te beginnen met 
de voorbereidingen op alle activiteiten.  Ik hoop dit 
jaar ook bij een van de activiteiten van de Torenuilen 
te kunnen zijn. Mogelijk bij het 
Uildoven, dat aansluitend 
aan het Uilskuikenbal 
plaats vindt op dinsdag-
avond bij de Oude Toren 
om 19.00 uur.

“SAMEN” TEN TOP!      
 
ALAAF!  

Woordje van onze Pastoor

	  

Maasdijk 12  Appeltern   tel. 0487 50 23 39   info@t-sprookjeshof.nl   www.t-sprookjeshof.nl 

... Welkom bent op ons tweede terras aan de Maas?

...  Ook pannenkoeken kunt afhalen?

… U jarigen blij maakt met onze cadeaubonnen?

… Pannenkoeken bakken op locatie?

… U altijd slaagt voor een alternatief?

… U gluten-, koemelk- en lactosevrije pannenkoeken 

 kunt bestellen?

 …U ook bij ons met uw privéfeestjes altijd slaagt?

… Als u bij ons eet, 

 we allebei niet verhongeren?

Wist u dat ...

www.mirac.nl

Met een gerust hart op stap?
Laat Mirac uw ICT verzorgen!

Jouw huis,Jouw manier!

Garage Van Woezik

OnderhOud

Kattenburg 24, 6651 An druTen
T: 0487 - 512333

repArATie

Specialist in voegafdichtingen
Alle voorkomende kitwerkzaamheden voor 
aannemer en particulier. Tevens chemisch 
bestendige voegen en epoxy voegwerk.

Tel. ( 0487) 51 90 04

WIJ WENSEN
U EEN 

GEZELLIGE 
CARNAVAL!

www.kuypers.nl

	

Jos	Diks	
Slootsestraat	4	
Puiflijk	
																																																																																					0619295367	
	
	
	
	
	
	
JD-projectbegeleiding.nl	*	info@jd-projectbegeleiding.nl	

	
	 	 	 	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hogestraat 7  Druten 
0487-514827 

www.stomerijodinette.nl 


